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QUEM GANHA:
FHC – Ajudou a alavancar a candidatura de José Serra, explorou muito o
mensalão e a vinculação da imagem do petista Fernando Haddad ao
esquema de corrupção. Falou da necessidade de uma ‘recuperação moral’ e
afirmou que São Paulo não aceita quem é tolerante com desvios de dinheiro
público’.
LULA – Foi o gande avalista da candidatura do ex-ministro da educação,
chegando a ‘peitar’ petistas históricos. Teve de usar a sua força para
impor o seu candidato e logrou êxito ao levá-lo para o 2º turno em S. Paulo,
apesar da derrota do amigo Patrus Ananias em Belo Horizonte.
AÉCIO NEVES - Após o polêmico rompimento entre PSB e PT na capital
mineira, o que levou à nacionalização das eleições no estado, ganhou
espaço na disputa mineira. Tambem subiu no palanque de ACM Neto(DEM),
candidato em Salvador, o qual terminou com 40% dos votos e irá ao 2º
turno, o mesmo acorrendo com seu candidato á prefeitura de J. Pessoa,
Cìcero Lucena.
GLEISI HOFFMANN – a ministra que é um dos braços da presidenta Dilma,
apoiou o candidato a prefeitura de Curitiba, Gustavo Fruet(PDT) e obteve
sucesso quando o levou ao 2ºturno.
EDUARDO CAMPOS – O governador de Pernambuco ( e também a pedrinha
no sapato de Dilma, venceu seu principal front de batalha, ao eleger seu
desconhecido candidato Geraldo Júlio à prefeitura de Recife com 51% dos
votos, batendo o candidato Humberto Costa(PT). Essa vitória é bastante
siginificativa pois, dá o necessário suporte aos projetos do governador em
2014.
HELOÍSA HELENA – A ex-senadora pelo PSOL, elege-se pela segunda vez
à Câmara Municipal de Maceió e também a mais votada. Ganha, assim
forças para 2014.
QUEM PERDE:
Os mensaleiros - As eleições municpais, sepultam de vez a carreirta
política e os planos eleitorais de todos os envolvidos no esquema do
mensalão.
SARNEY – Washington Luis(PT), apoiado pelo presidente do Congresso e
da sua família, não conseguiu chegar nem ao 2º turno.
MICHEL TEMER – Empenhou-se para ampliar o espaço do PMDB em S.
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Paulo. Mas a candidatura de Gabriel Chalita, mas não foi suficiente para
galgar o 2º turno. Outra derrota, foi conseguir somente um cadeira de
vereador na cidade.
IDELI SALVATTI - A ministra das relações Institucionais fez de tudo para
eleger a sua candidata Ângela Albino(PC do B) à preitura de Florianópolis,
mas também foi derrotada.
Resumo da Òpera:
Pelo visto, o brasileiro está começando a aprender a votar.
Por: Roy Lacerda.
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